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الأولىالطبعة

م0002سنةيونيةهـ/ا142سنةأولربع

بشبرا/للطباعةنوباردار:الطباعة

0059/0002:الإيداعرقم

:التصوهـىالجمع

الإسلامىالتراثبمكمبةالكمبيوترقسم

2567793-7913193:تليفون

5383897-6013493:فاك!

الأليكترونى:البريد

altoras ! Hot Mail. Com. eg
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اف!صضِألزَخمَفأذَيخصِ

مقدمة:

الذينعبادهعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهالحمد

وبعد.،والمرسلينالأنبياءمناصطفى

تنطقكماالأديانفىالمشروعةالحربفىموجزةمقالةفهذه

المقدسة.الكتبنصوصبها

والفيضاناتوالبراكينالزلازلعلىالإنساناعتادلقد

حياةلهاتتعرضطبيعيةوكوارثظواهرباعتبارهاوالأعاصير

والنسل.الحرثفتهلك،والحينالحيندنالبشر

إنسانيةظاهرةباعتبارهاالحربعلىالإنساناعتادوكذلك

ومااليومحتىاللَّهخلقهمنذوسلوكياتهالإنسانبوجودارتبطت

كبرىتكنلمإن،كبرىكارثةللانسانتمثلوهى،اليومبعد

.الإطلاقعلىالكوارث

جزءالحربأنعلىيشهد-وحاضراماضيا-الواقعكانولما

القواعدْلهاويضعبهاليعترفالدينجاءفقد،الناسحياةمن

.والتشريعات
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واكتشافات،حربيةمعاركإلاعام-بوجه-التأريخومما

طبيعية!وكوارث،علميةوفتوحات

قد-الواحدالدينأصحاببينالحربضحاياأنالنظرويلفت

التىالحربضحايامنبكثيراأنبر-الأحيانأكلبفىيكون

الدين.فىيختلفانفريقينبينتشحل

فلسطينسكانيينمتفرقةقبائليعيشونإسرائيلبنوكانقحين

اشتعالإلىإسرأئيلىرجلسُويةاغتصابحادثةأدت،الأصليين

اسرائيلأسباطوبقية،جانبمنبنيامينسبطي!نضروسحرب

آخر.جانبمن

منالقتلىعددأن((2.رقمالإصحاح"القضاةسفرويذكر

يمحىأنكادحتىمحاربرجل4ه...علىزادبنيامينسبط

بقيةمنالقتلىعددبلغلمنما،إسرائيلبنىعدادمنالسبطذلك

تعدادعشرتمئلمحاربرجل5.54.منأكثرإسرائيلأسباط

.انذاكمنهمالمحاريينالرجال

ا-1939الثانيةالمسيحيةالعالميةالحربضحايابلغكذلك

منمليونا05منأكثرمسيحيةشعوببيناشتعلتالتى0،4591

البشر!
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أورباعرفتهاالتىالدينيةوالاضطهاداتالحروببضحاياناهيك

المذهبية.اختلافاتهملمجردالواحدةالديانةأصحابالمسيحيينلن

جميعفىأنهنذكرأنيجب!:رسلبرتراندقالولهذا

نهايةحتى(الرابعالقرن)قسطتطينعصرمنبدءا،العصور

لاضطهاداتتعرضواقدالمسيحيينف!ن،عشرالسابعالقرن

لهتعرضواممابكثيرامحر،آخرينمثلهممسيحيينيدعلىرهيبة

.!)1(الرومانالأباطرةأيدىعلى

يقولفلايتذكراًناًرادلمنتذكرةالموجزةالرسالةهذهفىولعل

قادةصنكانإذاوخاصة،شططاقولَاالخطيرالموضوعهذافى

الحقيقةتبقى،الأحوالجميعوفى.والسياسةوالفكرالاًديان

،091:البقرةأ.!ألمُفعَذِفيَصُحِثلَااَلئَهَإتَ):وهى،المطقة

الوهابعبدأحمد

27(1..B Russel: Why lam not a Christian,)p
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اللهخليلإبراهيمحرب:أرلا

:الأنبياءأبوإبراهيم

الحق،الدينهوإبراهيمفدين.باللهللمؤمنينالروحىالأبهو

طابتالذى،والمسلمونوالمسيحيوناليهودعليهيتفقماوهذا

المقدسة.كعبهمفىذكراه

القد-ر.اللهأنا:لهوقاللابرامالربظهر):أنهالتوراةوتذكر

كئبزاوأُكئِّركولينكببنىعهدىفاجعل،كاملًاوكنأمامىسر

فىبعدكمننسلكولينولينكلينىعهدىواجعل..جدَا

."بعدكمنولنسلكلكإلهالأكونأبدئاعهذاأجيالهم

.،7-ا:17تكوينأ

وإلهإبراهيمإله:أل!كإلهأنا":لموسىوحىأولوكان

."3:6خروج-يعقوبوإلهأسحق

بنوةوأنها،الحقةالبنوةمعنىعنواليهودالمسيحبرمحاورةوفى

كنتملو:يسوعلهمقال":الجسدبنوةوليستوالأعمالالإيمان

تطبونالآنولكنكم.إبراهيمأعمالتعملونلكنتمإبراهيمأولاد

اللَّه.هنسمعهالذىبالحقكلمكمقدإنسانوأناتقتلونىأن
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بأمنأنتم..أبيكمأعمالتعملونأنتم،إبراهيميعملهلمهذا

قئالَاكانذاات.تعملواأنتريدونأييكموشهوات،إبليسهو

((.44-8:93يوحنا-البدءمنللناس

حقيقةونسي!قستقلوبعلىالأمدطالأنبعدوأخيزا

إلىويدعوالبناءليجددالنبيينخاتممحمدجاء،إبراهيمدين

هَدَلنِىإِشَقتُل):إبراهيمدينبالحقفيقيم،بصيرةعلىالفَه

مِنَكاَنَوَمَاخِيفأإبزَهيمَفِفَةَقِيَمادِيناتُ!تَقِييصِعرَطإكَلَر3

.pIN:الأنحامأ!اَتسُئركِينَ

مِنَ؟نَوَمَاحَنِيفاإِئرَهِيصَمِفَةَأَتَبَعْأَنِإِليكَأَوْحَيآ)ثُمً

.،123:النحلأ!اَتمُشْركِينَ

البقرةأأَسئمقَالَأَسئلَضتُلِرَثاَلفَلَمِينَ!لإُرَثهزلًالَإِْ)

.:78،الحج!أقَتلمِناَلسُئلِمِينَسَضعكُمُهُوَإِبَنهِيصأَبيكُئممِّلَةَ)

فهاهو.اللهخليلإبراهعمأنعلىالمقدسةالكتباتفقتولقد

رسالته:فىيقول-المسيحأخو-يعقوب

باللَّهإبراهيمفآمن:القائلالكعابوتم،الإيمانأُكملبالأعمال"

((.23-2:22يعقوبرسالة-اللهخليلودعى،برَالهفحعسب
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:القرآنفىالحقويقول

وَأَنًبَعَتُحسِنٌوَهُوَلِنَهِوَتجهَإُأَسنلَمَئِئَنْديناأَخسَنُوَمَق)

.،125:النساءأ!ظَيلأ،بْرَهِيصَاَلئَهُوَاَتخذَحَنِيفاءَائرَهِيصَمِفَةَ

وعن.حفاالمسلمينوألى،الأنبياءألىإبرأهيمشأنبعضذلك

مجمعوثائقتقول،)براهيمالررحىبألمهمالمسلمينعلاقة

الكنيسةعنصدرتالتى(\)62-659الثانىالفاذِكان

الكاثوليك!ية:

الإلهمعنايعبدون،إبراهيمبعقيدةيؤمنونالذينالمسلمينإن9

.g(1)الاَخراليومفىجميحَاالبشرديان،الرحيمالواحد

إبراهيم:حرب

الح!واسترجاعالعدوانلردإبراهيمقادهاحربهى

:التوراةتقول.المغتصب

صبويمرملكأدمةوملكعمورةوملكسدومملكفخرجلا

السديم،عمقفىمعهمحرئاونظمواصوغرفىالتىبالعوملك

ملكوأمرافلجوليمملكوتدعالعيلامثملك

117.011،مح! .M Buccaille: La Bibe, Le Coran et LaScien)
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وعمق.خمسةمعملوكأربعة.الأسارملكوأريوكشِنعار

وعمورةسدومملكافهرب،كثيرةحمرابارفيهكانالسديم

أملاكجميعفأخذوا.الجبلإلىهربوأوالباقون،هناكوسقطا

أخىابنلوطَاوأخذوا.ومضواأطعمتهموجميعوعمورةسدوم

.سدرمفىساكناكانإذ.ومضواوأملاكهابرام

بلوطاتعندساكناوكان،العبرانىأبراموأخبرنجامنفاتُى

مععهدأصحابوكانوا.عاتروأخىأشكولأخىالأمورىممرا

ولدانالمتمرنينغِلمانهجرسُبىأخاهأنأبرامسمعفلما.أبرام

ليلًاعيهموأنقسم.دَانَإلىوتبعهمعشروثمانيةمئةثلثبيته

دمشق.لفمالعنالىحُوبةإلىوتبعهمفكسرهموعبيدههو

رأهلاكهأيضَاأخاهلوطًاواسترجعالأهلاككلراسترجع

والشصب.أيفَ!اوالنساء

لعومركدركسرةمنرجوعهبعدلاستقبالهسدومملكفخرج

وملكى.الملكعمقهوالذىشوىعمقإلىمعهالذينوالملوك

العلىلفهكاهناركان.وخمراخبزاأخرجشاليمملكصادق

،والاًرضالسموأتمالكالعلىاللهمنأبراممباركوقالوباركه

منعُشرافأعطاه.يدكفىأعداءكأسلمالذىالعلىالفهومبارك

الأملاكوأماالنقوسأعطىلأبرامسدومملكوقال.شىءكل
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-:1421تكوينأ0((لنفسكفخذها A).

ومنلوطاأخيهابنالغزاةأسرحينإبراهيمعلىعدوانوقعلقد

أسروفك،المعتدينبهقاتلجيشاقادبأنللحقإبراهيمفانتصر.معه

القرانفىالمجاهدينيمدحوهو،اللهوصدق.معهومنأخيهابن

.93(:الشورىأ!يَخنَ!وُوبئَهُغاَلبَشُأَ!ابَهُمُإِذَآوَاَلًذِينَ):فيقول

"*ملا
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اللَّهكليمموسىحروب-ثاني!

أراضيهم.وامَلاكالأصل!ننالسكانطردأجلهنحروب-ا

واحراقحيعَاالوثنيينبذبجالوثنيةعلىللقضاءحروبوهى-2

مم.

قائلًا:أريحاأردنعلىمُوآبعرباتفىموسىالربوكلم)

كنعانأرضالىالأردنعابرونإنكملهموقلإسرائيلبنىكلم

تصاو-يرهمجميعوتنحونأمامكممنالأرضسكانكلفتطردون

مرتفعاتهم.جميعوتخربونالمسبوكةأصنامهمكلوتبيدون

لكىالأرضأعطتكمقدلأنىفيهاوتسكنونالأرضتملكون

الكئير.عشائركمحسببالقرعةالأرضوتقسمونتملكوها

لهخرجتحيث.نصيبهلهتقللونوالقليلنصيبهلهتكمرون

لموإن.تقتسمونآبائكمأسباطح!سب.لهيكونفهناكالقرعة

منهمتستبقونالذينيكونأمامكممنالأرضسكانتطردوا

علىويضايقونكمجوانبكمفىومناخسأعينكمفىأشواكا

كمابكمأفعلأنىفيكون.فيهاساكنونأنتمالتىالأرض

.،05-!ه:33عددأ.بهمأفعلأنهممت
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إلهاداخلأنتاتنىالأرضإلىإلهكالرببكأتىمتى!

رالجرجاشحِننالحثيينأمامكمنكثيرةسعوباوطردلتمتلكها

أكثرشعوبسبع.......ووالفرزيينوالكنعانيينوالأموردين

تحرمهمفإنكوضربتهمأمامكإلهكالربردفعهم،منكرأعظم

بنتك.تصاهرهمولا،عليهمتُشفقولاعهذالهمتقطعلا

فيعبدورائىمنأبنكصردلأنه،لابنكتأخذلاوبنتهلابنهتعطلا

ولكن.سريعاويهلككمعليكمالربغضبفيحمىاْخرىآلهة

وتقطعونأنصابهموتكسررنمذابحهمتهدمونبهمتفعلونهكذا

.،ه-ا:7تئنيةأ0((بالنارتماثيلهموتحرمونسواريهم

إلهكالربيعطكالتىمدنكإحدىعنسممتإن!

وطرحواوسطكمنلئيمبنوأناسخرجقدقولَافيهالتسكن

تعرفوها،لمأخرىالهةونعبدنذهبمائلينمدينتهمسكان

عملقدرأكيدصحيعالأمروإذاجيدالترساًوفتشتوفحصت

بحدالمدينةتلكسكانلَضربفضربا،وسطكفىالرج!ذلك

تجمع.السيفبحدبهائمهامعفيهامابكلوتحرمهاالسيف

أمتعتهاوكلالمدينهَبالناروتحرقساحتهاوسطإلىأمحتهاكل
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يلتصقولا.بعدتبنىلاالأبدإلىنلًافتكونإلهكللربكاملة

ويعطكغضبهحمومنالربيرجعلكىالمحزممنسىءييدك

((.لآبائكحلفكماويكثركيرحمك.رحمة

.،18-13:12تثنيةأ

.الشعوباستعبادأجلمنكانتموسىوحروب-3

وسبىالذكوركل:البعيدةالمدنفى:ذلكإلى،ووسيلتها

كلوتدميرالجميعكل:الةرليةالمدنوفى،والأطفالالنساء

فيها:الحياةمظاهر

فإن.أصلحإلىاستدعهاتحاربهالكىمدينةمنتقربحين"

يكونفيهاا!لوجودالضعبفكللكوفتحتالصلحإلىأجابتك

محكعطتبلتسالمكلمو)ن.لكويستعبدللتسخيرلك

جميعفاضربيدكإلىإلهكالربدفعهاوإذا.نحاصرهاحربَا

وكلوالبهائموالأطفالالنساءوأما.السيفبحدذكورها

أعدأئكغنيمةوجمللنفسككفنمهاغنيمتهاكلالمدينةفىما

منكالبعيدةالمدنبجميعتفعلهكذا.إلهكالربأعطاكالتى

اقىالشعوبهؤلاءمدنوأما.هؤلاءمدنمنليستالتىجدَا

تحرههابل.مانسمةمنهاتستبقفلانصييَاإنهكالربيعطيك
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واليبوسيينوالحويننوالفرزلِننوالكنعانيينوالأموريينالحثيينتحريما

جميعحمسبتعملواأنيعلموكملالكىإلهكالربأمرككما

((.إلهكمالربإلىفتخطوالآلهتهمعملواالتىأرجاسهم

.،18-02:01تثنيةأ

يدكإلىإلهكالربودفعهمأعدائكلمحاربةخرجتإذا)

والتصقتالصورةجميلةامرأةالسبىفىورأيتسبيامنهموسبيت

وتقلمرأسهاتحلقالبيتتدخلهافحينزوجةلكواتخذتهابها

وأمهاأباهاوتبكىبيتكفىوتقعدعنهاسبيهاثيابوتنزعأظفارها

لكفتكونبهاوتتزوجعليهاتدخلذلكبعدثمالزمانمنشهزا

.،ا-13.:21:تثنيةأ0لأزوجة

وتااكيدكاملةوإبادةانمتقامحووبمودىحووبوكانت-4

والعدوانالبغىجيويقتطبقهاالتىأالحروقةالأرض)لسياسة

:اليومحمى

مصر.منخروجكعندالطريقفىعماليقبكفعلهمااذكر)

وراءكالمستضعفينكلمؤخركمنوقطعالطريقفىلاقاككيف

إلهكالربأراحكفمتى.اللَّهيخفولمومتعبكليلوأنت
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إلهكالربيعطكالتىالأرضفىحولكأعدائكجميعمن

.(تنع!لا.السماءتحتهنعماليقذكرتمحوتمتلكهالكىنصيبا

.،91-25:17تمنيةأ

المدياذِ!منإسرائيللبنىنقمةانقم:قائلاموسىالربوكلم"

مكمجردواقائلَاالشعبموسىفكلم.لْوهكإلىتضمهم

.مديانعلىالربنفمةليجعلوامدلِانعلىفيكونواللجندرجالأ

للحربترسلونإسرائيلأسباطجميعمنسبطكلمنواحداألفا

ألفاعشراثنا.سبطكلمنألفإسرائيلالوفمنفاختير

الحربإلىسبطكلمنألفاموسىفارسلهم.للحربمجردون

وأبواقالفدسوامتعةالحربإلىالكاهنالعازاربنوفينحاسهم

كلوكعلواالربأمركمامديانعلىكجندوا.يدهفىالهتاف

وصوروراقمأوى.قتلاهمفوققتلوهممديانوملوك.ذكر

بالسيف.قتلوهبعوربنوبلعام.مديانملوكخمسة.ورابعوحور

بهائمهمجميعونهبواوأطفالهممدياننساءإسرائيلبنووسبى

جمعهدنهمرأحرقوا،أملاكهموكلمواشيهموجميع

وكلالغنيمةكلوأخذوا.بالنارحصونهموجميعبمساكنهم
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وإلىالكاهنوالعازارمرعسىاعلىوأترعا،والبهائمالناسمنالنهب

عرباتإلىالمحلةإلىوالغنيمةوالنهببالسبى)سرائيلبنىبعماعة

أريحا.أردنعلىالتىمرعآب

لاستنعبالهمالجماعةرؤساءوكلالكاهنوالعازارمرعسىفحعرج

الألوفرؤساءالجيشوكلاءعلىهوسىفسخظالمحلةخارجإلى

هلهوسىلهمفالA،الحربجندهنالقادمينالمئاتورؤداء

كلامح!سبإسرائيللبنىكنهؤلاء)ن،حيهانمىكلأبقيتم

بعماعةفىالرعباءفكانفغرعرامرفىللربخبانةسبببلعام

عرفتامرأةوكلالأطفالهنذكركلاكملوافالآن.الرب

النعسعاءهنالأطفالجميعلدعن.اكعلوهاذكرعبمضاجعةرعجلَا

.!حياتلكمابقوهنذكرعمعضاجةيعرعفنلماللواىع

.،91-ا:1"1عددأ

*ع!يه
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موسىخليفةيشوعحروب-ثالثا

الفه:نبىيشوع

الربعبدموسىموتبعدفكان"الفهيكلمهنبيايشوعكان

عبدىقدموسى:قائلاموسىخادمنونبنيشوعكلمالربأن

أما.الشعبهذاوكلأنتالأردنهذااعبرقمفالاَن.مات

إلهكالربلأنترتعبولاترهبلا.وتشجعتضدد.أمرتك

((.9-ا:يشوع-تذهبحيممامعلش

يشع:حروب

وإحراقالشعوبذبجوسيلتهاجماعيةإبادةحروبكانت

:الأرضفىالحياةوتدميرالمدن

جميعمعكخذترتعبولاتخفلاليشوعالربفقال"

ملكلمدكدفعتقد.أنظر.عاىإلىاصعدوقمالحربرجال

فعلتكماولملكهابعاىفتفعل.وأرضهومدينتهوشعبهعاى

اجعل.لنفوسكمتنهبونهاوبهائمهاغنيمتهاأنغيروملكهابأريحا

الحربرجالوجميعيشوعفقام.ورائهامنللمدينةكمينا
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البأسجبابرةرجلألفثلاثينيشوعوانتخب.عاىإلىللصعود

وراءمنللمدينةتكمنونأنتماننارواقائلاوأوصاهمليلأوأرسلهم

وأما.مستعدينكلكموكونواكثيراالمدينةمنتبتعدوالاالمدينة

حيثماويكون،المدينةإلىفنقتربمعىالذىالشعبوجميعأنا

وراءنافيخرجونقُدامهمنهربأنناالأولفىكماللقائنايخرجون

فىكماأمامناهاربونإنهميقولونلأنهمالمدينةعننجذبهمحتى

المدينةوتملكونالمكمنمنتقومونوأنتمقدامهمفنهربالأول

أنكمالمدينةأخذكمعندويكون.بيدكمإلهكمالربويدفعها

..تفعلونالربكقولبالنارالمدينةتضرمون

بيدكلأنىعاىنحولمدكالذىالمزراقمُدليشوعالربفقال

الكمينفقام.المدينةنحولمدهالذىالمزراقيشوعفمد.ادفعها

وأخذوهاالمدينةودخلوايدهمدعندماوركضوامكانهمنبسرعة

ورائهمإلىعاىرجالفالتفت.بالنارالمدينةوأحرقواوأسرعوا

مكانلهميكنفلمالسماءإلىصعدقدالمدينةدُخانوإذاونظروا

،الطاردعلىانقلبالبريةإلىالهاربوالشعبهناكأوهناللهرب

وأنالمدينةأخذقدالكمينأنإسرائيلوجميعيشوعرأىولما

خرجواوهؤلاء.عاىرجالوضربواالمنواصعدقدالمدينةدُخان
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وأولئكهنامنهؤلاء)سرائيلوسطفىفكانواللقائهمالمدينةمن

وأما،منفلتولاساردمنهملعقلمحتىوضربوهم.هناكمن

انتهىلماوكان.يشوعإلىبهوتقدمواحيافأمسكوهعاىملك

حيثالبريةفىالحقلفىعاىسكانجميعقتلمناسرائيل

إسرائيلجميعأنفنواحتىالسيفبحدجميعاوسقطوالحقوهم

."السيفبحدوضربوهاعاىإلىرجع

.،24-ا:8يشوعأ

***
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الربمسيجفتاولحروب-رابعا

النبى:شاول

لمسحكالربأرسلإياى:لشاول(النبى)صموئيلقالي!

((.ا:15الأولصموئيل-إسرائيلشعبهعلىملكَا

أيضَاعليهفكان،الرامةفىنايوتإلى"شاول"ذهبا

9Yrالأولصموئيل-ويتنبأيذهبفكان،اللهروح : i.،

:ثاولحروب

والنساءللرجالجماعيةإبادةحروبشاولحروبكانت

حلالحيواناتبعمنعنشاولعفاولما.والحيوانا!والأطفال

!عبدهلداودوأبمظاهمنهالملكونغالوببمضبعليه

.الجنودربيقولهكذا،الربكلامصوتفاسمعوالآن!

الطريقفىلهوقفحينبإسرائيلعماليقعملماافتقدتقدإنى

yلوحرمواعماليقواضرباذهبفالآن.مصرمنصعودهعند

بقرا.ورضيغاطفلًا.وأمرأةرجلأاقتلبلعنهمتعفولالهما

طلايمفىوعدهالشعبشاولفاستحضر،وحمازاجملا.وغنما

.يهودأمنرجلآلافوعشرةراجلألفمئتى
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وقال.الوادىفىوكمنعماليقمدينةإلىشاولجاءثم

أهلككملئلاالعمالقةوسطمنانزلواحيدوااذهبواللقينيينشاول

صعودهمعندإسرائيلبنىجميعمعمعروفافعلتمقدوأنتممعهم

عماليقساولوضرب.عماليقوسطمنالقينىفحاد.مصرمن

أجاجوأمسك.مصرمقابلالتىشورإلىمجيئكحتىحويلةمن

شاولوعفا.السيفبحدالشعبجميعوحزمحيًاعماليقملك

وعنوالخرافوالعنيانوالبقرالغنمخياروعنأجاجعنوالشعب

والمهزولةالمحتقرةالأملاكوكليحرموهاأنررضواولمالجيدكل

حرهوها.

قدأنىعلىندمت:قائلاصموئيلإلىالربكلاموكان

فاغتاظ.كلامىيقمولمورائىمنرجعلأنهملكاشاولجعلت

.أكلهالليلالربإلىوصرخصموئيل

.،11-ا:15الأولصموئيلأ

عهعي!عيم

?vhttp://kotob.has.it



الوبمسيجداردحورب-نمامسا

المسيج:داود

فأخذ.هوهذالأنامسحهقم(صموئيلللنيىاالربقال)

علىالربروحوحل.إخوتهوسطفىومسحهالدهنقرنصموئيل

((.31-61:21الأولصموئيل-فصاعدااليومذلكمنداود

ووحىيسىبنداودوحى:الأخيرةداودكلماتهىهذهإ

إسرائيلومُرنميعقوبإلهمسيح.العلافىالقائمالرجل

الثانىصموئيل-لسانىعلىوكلمتهلىتكلمالربروح.الحلو

.،2-ا:23

حي!*

:داودحروب

.والثرواتالغنائمتستهدف،جماعيةإباذمحروبكانت

بالمناشير،وتقطيعهمالأسرىوتغذيب،البشركعلروسيلتها

!الأنراننىباحراتهم

لأنوالعمالقةوالجرزلننالجشوريينوغزواورجالهداودوصعد"

مصر.أرضإلىسورعندمنالأرضسكانقديممنهؤلاء

وبقرَاغنماوأخذامرأةولارجلَايستبقولمالأرضدأودوضرب
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لمإذاأخيشفقال.أخيشإلىوجاءورجعوئياباوجمالًاوحميزأ

أليرحمئيليينوجنولىيهوذاجنولىعلى.بلىداودفقال:اليومتغزوا

إلىيأتىحتىأهرأةولارجلَاداوديستبقفلم.الفينيينوجنولى

عادتهوهكذا.داودفعلهكذاقائلينعنايخبروالئلاقالإذجت

قائلَاداودأخبشفصدق.الفلسطينيينبلادفىإقامتهأيامكل

((.الأبدإلىعبدالىفيكونإسرائيلشعبهلدىمكروهاصارقد

27:12الأولصموئيلأ - A،.

زمامداودوأخذوذلهمالفلسطينيينداودضربذلكوبعد9

بالحبل.وقاسهمالموآلمننوضرب،الفلسطينيينيدمنالقصبة

كاملوبحبلللقتلبحبلينفقاسالأرضعلىاضجعهم

((.هدايايقدمونلداودعبيدًاالموالمونوصار.للاستحياء

.،2-ا:8المانىصموئيلأ

وأرسل،المملكةمدينةواخذعمونبنىربةيوابوحارب"

مدينةأيضَاوأخذتربةحاربتقديقولداودإلىرسلأيواب

لئلاوخذهاالمدينةعلىوانزلالشعببقيةأجمعفالآن.المياه
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الشعبكلداردفجَمع.عليهاباسمىفيُدعىالمدينةأناأخذ

رأسهعنملكهمتاجواخذ.واخذهاوحاربهاربةإلىوذهب

.داودراسعلىوكانكريمحجرمعالذهبمنوزنةووزنه

فيهاالذىالشعبواخرج.جدَاكئيرةالمدينةغنيمةواخرج

فىوأمرهمحديدوفؤوسحديدونوارجمناشيرتحتووضعهم

داودرجعثم.عمونبنىمدنبجميعصنعوهكذا.الآجرأتون

21:31الثانىصموئيل-اورشليمإلىالشعبوجميع - 2 i!.

ع!ع!يه
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المسمحيةفىوالسلامالحرب

المسيحية:فىالتشريعمصادر

امتدتققد،المسيحعلىالمسيحيةفىالتشريعسلطةتقتصرلم

ذكرهماقهناك.الكنيسةآباءإلىثم،بولع!إلىثم،تلاميذهإلى

اعطك":قائلَالبطرسالمسيحأعطاهالذىالتفويضعنمتى

يكونالأرضعلىتربطهمافكل.السمواتملكوتمفاتيح

محلولأيكونالأرضعلىتحلهماوكل.السمواتفىمربوطَا

.!16:91متى-السموأتقى

قولفىمتىذكركما،التلاميذالىالتفويضهذأأمتدثم

يكونالأرضعلىتربطونهماكل:لكمأقولالحقأ:المسيح

قىمحلولَايكونالأرضعلىتحلوثهماوكل،السماءفىمربوطا

.(:18ا8متى-السماء

بدعوةزمرتهمفىدخلومنالتلاميذوقيامالمسيحرحيلوبعد

بضرورةبهآمنواالذيناليهودتمسك؟بهالإيمانإلىاليهودغير

الناموسفىجاءمماانطلاقًاوذلك،الجددالمؤمنيناوفكختان
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الأبدىاللَّهعهدهوفالختان.للجميعا.لإيمانأساسهوالذى

.بعدهمنولنسلهلإبراهيم

للتمييزأساسىمعيارالختانأن((المةدسالكئاب"قرروبهذا

الذينغيرهموبين،الختانأهل،العقيدةفىإبراهيمأبناءلنن

الغرلة.أهل:دعوا

يين-بلبلةانطاكيةفىاثيرتالتىالختانمشكلةأحدثتلقد

المسيحرسلإلىالرجوعضرورةفرؤى،الأوائلالمسيحيين

05عاممسيحىمجمعأولبذلكفعقد،أورلخمفىوالمشايخ

بدأتوهكذا.الختاننسخإلىالكنيسةآباءفيهأنتهىميلادية

بماالقرونعبروتغييرهاالمسيحيةتشكيلفىالمسيحيةالمجامع

فىالمسيجتعاليمعنالنظوبصوف،القائمةوالظووفيئتاسب

الإنجيل!

والتطبيق:الثظريةبينالمسيحىالرم

حددهما،الناسلِننالسلاملإشاعةمثاليتانقاعدتانهناك

لهفحولالأيمنخدكعلىلطمكصن":تقولالأولى.المسيح

."5:93متى-أيضاالاَخر
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.((5:44متى-لاعنيكمباركوا.أعداءكمأحبوا":تقولوالثانية

المثاليتينالقاعدتينهاتينتطيقامكانيةعدمالأناجيلوترينا

شخصيا!المسيحبواسطةحتى

أمامعليهقبضوأالذىذلكاضجوابعنيوحناروأيةففى

وعنتلاميذهعنيسوعالكهنةرئيسسأل":الكهنةرئيس

تسألنىلماذا..علانيةالعالمكلمتأنا:يسوعأجابه.تعليمه

كلمتهم.ماذاسمعواالذ-فىاسأل؟أنا

قائلا:واقفاكانالخداممنواحديسوعلطمهذاقالولما

!؟الكهنةرئيستجاوبأهكذا

وانالردىعلىفاشهدردياتكلمتقدكنتإن:يسوعأجابه

((.23-81:91يوحنا-؟!تضربنىفلماذا،حسنا

،خدهعلىواحدةضربةعلىالأناجيليسوعاحتج،وهكذا

هو.وضعهاالتىللقاعدةتطيقا،الآخرالخديدرولم

والصيارفة:الباعةمنالهيكللتطهيرأورشليمإلىالظريقوفى

يجدلعلهوجاء،ورقعليهابعيدمنتينشجرةفنظر،جاع"

يكنلملأنه،ورقاإلاشيئايجدلمإليهاجاءفلما،سيئًافيها
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ثمرامنكأحدجمللا:لهاوقاليسوعفأجاب.التينوقت

قدالتينةرأوا،مجتازينكانواإذالصباحوفى.الأبدإلىبعد

انظر.سيدىيا:لهوقالبطرسفتذكر:الأصولمنيبست

.،02-11:12مرق!-ييس!قدلعنتهاالتىالتينة

لمأنهاإلاذنبمنليملهاتينشجرةالمسيحلعن،وهكذا

لتؤتىلهمااللهحددهالذىالوقتيكنلموقتفى،ثمراتحمل

!للناسثمرها

*ء

والسيف:المسيج

محدودةقوةجهزفإنه،يتهددهبالخطرالمسيحشعرحين

نأتلاميذهمنواحدكلمنوطلب،عليهالقبضلمقاومة

أرسلتكمحين":لهمقالإذالسيفوقتذاكلأنسيفايشترى

لا.:فقالوا؟شىءأعوزكنمهل،أحذيةولامزودولاكيسبلا

كذلك.ودjj{°فليأخذهكيسلهمنالانلكن:لهمفقال

سيفا.ويشترثوبهفليبعلهليسومن

:22لوقا-لِكفىلهمفقال.سيفانهوذا،ربيا:فقالوا

!ه.35-38
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1()أالأورشليمىالمقدلوللكتاب1الفرنسيةالترجمةعلماءويربط

وسيف،المؤنلشراءمزود":عبارةمعنىعلىتعليقهمفى

لسانعلىانجيلهفىلوقاذكرهأنسبقبما((بالقوةللاحتماء

أريدفماذا.الأرضعلىنارالألقىجعًت9؟قالحينالمسيح

.الأرضعلىسلافالأعطىجئتأنىاتظنون..اضطرمتلو

فىخمسةالآنمنيكونلأنه.انقساهابل.لكمأقولكلا

ثلاثة-علىوأثنان،أثنينعلىثلالة:منقسمينواحدييت

((.ه2-12:94لوقا

الكتابلدراساتالكنديةالجمعيةرئيس-كيردجورجويقول

((سيفانهوذا9:((22:38لوقاعبارةعلىتعليقهفى-المقدس

سنهَالثامنبونعفاسالبابعليهأقامالذىالأساسهوهذابأن"

السلطتينبسمفىالكنيسةإلىعهدالفهأنمبدأإعلانه2013

.(()2(والروحيةالمدنية

حربإلىالمسيحيةفىالسلامإلىالدعوةتحولتوهكذا

!البتارالسيفعمادها،معثووعة

(1 La Bible de Jerusalem, Ed.CERF)

241(2..G Caird: Saint Luke,)p
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المسيحية:فىالمشروعةالحرب

المسيحىالفكرتطوررنسيمانستيفنالبريطانىالمؤرخيعرض

أجلمنالسيفتحملالتىالمشروعةالحربالىالمثالىالسلاممن

هل:أساسيةمشكلةالمسيحىالمواطنتواجه":فيقول،المسيحية

عقيدةتعتبرعقيدتهأنذلك؟بلدهأجلمنالحربفىالحقله

والتدمير.الذبحتعنىالحرببينما،سلام

الأمبراطوريةصارتأنوبعد،الصليبانتصاربعدولكن

مستعدينيكونواأنمواطنيهاعلىالوأجبمنأليس،مسيحية

وسعادتها؟خيرهاأجلمنالسلاحلحمل

تقومأنيمكنالحروببأننفسهأوغسطينالقديسأقرلقد

لمصلحةالحربأى،المقدسةالحربأصبحتولقد.اللًهبأهر

ليوالباباهوفها.فيهامرغوباوحتىبل،بهامسموحا،الكنيسة

منكلأنالتاسعالقرنمنتصففىيعلنV()855-84الرابع

سماوية.جائزةيتسلمسوف،الكنيسةعندفاعامعركةفىيموت

ضحاياليضعذلكبعد2AM(AM-AY))الثامنيوحناالباباجاءثم

.الشهداءعدادفىالمقدسةالحرب
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(!المسلمين)أسبانيافىالكفارضدالحرباكتسبتولقد

فىالطولىاليدللبابواتكانماوسرعان،المقدسةالحربطابع

يعد1(ا-730)610الثانىاسكندرالباباهوفها.توجيهها

دعاثم.أسبانيافىالصليبأجلمنحاربمنكلعنبالعفو

المسيحيةالبلادامراء1(ا-850)730السابعجريجورىالبابا

تتبعأسبانيامملكةبأنإياهممذكراالمقدسةالحربفىالمشاركةإلى

امتلاكفىالحقالمسيحيينللفرسانوأن،بطرسالقديسكرسى

.(!المسلمين)الكفرةمنعنوةفتحوهاالتىالأراضى

فكرةكانتحتىعشرالحادىالقرننهايةجاءتأنوما

العملى.التطبيقفىمكانهاأخذتقدالمقدسةالحرب

اشعلتهاماوغالبا،المقدسةبالحروبالبابويهَاضطلعتلقد

خاضعةالمفتوحةالأرضتكونأنقررتكما.قادتهارحددت

.(()1(البابويةللسلطةتماها

عهممه

29-81(1..S Runciman:A History of the Crusades, ,Ipp)
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المسبحبةلنشرالسيفاستخدام

أوربا،المسيحيةدخولكيفيةلبياناثنينمثاليننعرضأنيكفى

أنفسهم.المنضرينمصادرعلىاعتماداوذلك

ألمانيا:تنصير

المسيحية:التبشيرارسالياتتاريخ:كتابهفىنيلس!يفنيقول

فىالشخصياتأهممنواحداجدالبلايعتبرسارلمان)ن)

هوهناالأولالمقامفىيهمناوما.والعالمالكنيسةمنكلتاريخ

..السكونضدشارلمانغزواتطريقعنالمسيحيةالدائرةامتداد

لسلطانهيخضعهمأنتررولذلك،عليهخطرمصدركانوافقد

772عامفمنذ.الدينيةوالعقيدةالمسلحةالقوةمنهزيجباستخدام

وتحول،المتعاقبةالغزواتاستمرارعننقرأونحن897عامحتى

)حدىإخضاعوبمجرد..قمعوأعمال،ومؤامرات،المسيحيةإلى

بنودفىيندرجكانالمسيحيةإلىتحولهافإن،الألمانيةالقبائل

وحكومته.الامبراطوربحمايةتمتعهانطرلهايمنحكثمنالسلام

خطير.أمروهو،الغازيةبالقوةالجديدةالعقيدةربطيعنىهذالكن

للعنصرالمقاومةمنحركةأىأو،الوطنيةمنشرارةأىأنذلك

وتلقى.أسيحيةللعقيدةالعنيفةالمعارضةشكلتأخذإنما،المتسلط
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التىالعملياتعلىشاحباضوءاوالمذابحللاستشهادالطويلةالقصة

فىأنهسجللقد.المسيحيةإلىالسكسونتحولأخيرابهاتم

واحد.يومفىسكسونى0045شارلمانكعلالمناسباتإحدى

لمجموعةخرقأىضدوحشيةعقوباتالدولةقوانينوتفرض

ومنها:،المسيحيةالقواعد

شعبهبينيختبىءأنويحاولمعمدغيرسكسونىأىأن

يقتل.سوف؟مسيحياالتعميدقبولوروفض

.Q)(1(يقتلسوفالمسيحيينضدالوثنيينمعيتاترشخصأىوإن

البلطيتد:دولتنصيو

الوندالشعوبوسرقهالبلطقجنوبفىيعيشكانلقد"

جميعهاتتحدلم،أخرىسعوبمنوعددراللتوانيينوالبروسيين

مسمحية.تكونألاعلىتصميمهاهوراحدشىءعلىإلا

مضنيةجهودإلىاحتاجولاأبطأيكنلمبالإنجيلالتبشيرإن

المنطقة.هذهفىالحالكانمثلما

التماريخفإن،أخيزااتبعتالتىالطريقةفىتفكيرناكانومهما

08-97(1..S Neil:A History of Christion Missions,pp)
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كانالمسيحىالعالمإلىالمناطقهذهإضافةأنإنكاريستطيعلا

جماعةتدريجياسحبتلقد.التيوتونيينالفرسانغزراتسببه

أورشليمفىمريمالقديسةلمستشفىالتابعينالتيوتونيينالفرسان

البروسية.الجبهةعلىالكنيسةتخدملكى

تضمبأنتفويضلديهاالجماعةهذهأنهوالمفهومكانلقد

شريطةعلى،الوثنيينهنعليهاتستولىأراضأىممعلكاتهاإلى

فقدعنلهكتعويضالمسيحيةتعاليمالمغلوبالشعبتعطىأن

المناطق،لتلكمطارنةعينعندماأخيراحدثرقد.إ(!.).أراضيه

(الفرسان)للغزاةالثلنَينجعلحيثالمنحةالباباعدّلأن

للمطارنة.والثلث

فىالوقوفعنعجزوافقدسجعاناكونهمرغمالوثنيينإن

عامًاخمسونانقف!تلقد.المنضبطينالامبراطوريةفرسانوجه

المقاومةانتهتالفترةتلكنهايةوفى،الغزوأعمالفى

.(()1(المسيحىالعالمإلىبروسياوانضمت

.\01:صالسابقالمرجع(\)
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((والسيفالمسيحية!لينالعلاقةصوربعضهذاكانلقد

هربرتهووها.الجدلتقبللاحقيقةفهذه،أوربافىوخاصة

نإ":فيقول،أورباتارفي:كتابهفىالموقفلنايلخصفيشر

أعقبالذى-المسيحيةإلىأورباتحولأنيلاحظسوفالمؤرخ

الأولىبالدرجةمرجعهكان-وحميتهبفقرهالأولالبطولىالعصر

والفرنجةالقوطإن.السياسىالضغطأوالمادىالحسابإلى

بصفتهمديناالمسيحيةيقبلوالم،والاسكندنافيينوالسكسون

تعرضتكشعوبقبلوهالكنهم،داخلىنورإليهاقادهمأفرادًا

.")1(السياسيينالزعماءتوجيهوتحتوأسعنطاقعلىلإيعاز

اعتنادبعلىالأووبننلإجبارمشروعةالحوبكانتوكدا

المسيحية.

***

991(1..H Fisher:A History of Europe,)p
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الإسلامفىوالسلامالحرب

:العدوانبعدمالإنهىالأمر.

اَلْحَرَارِاَئمَشحِدِعَنِ!عَذُو!ئمأَنقَوبوٍرشَتانُئحرِمَئكُئموَلَا)

?ء.صصءصط
اَلمثرِعَلَنعَاوَلؤاوَلَاوَاَلعقوىاَلِبزِعَلَىوَتَحَاوَلُؤاتَقتَدُواَأَن

.(2:الماندةأ!اَئعِمًابشَدِيدُاَيلًهَإِنَاَيئَةَوَاَتمُوأوَاَتحُذؤَنِ

إتًش!ؤأوَلَايُمعِلُونَ!اَئَذِينَ(يتَهِسَيلِفِىوَمَتلُوأ)

.،091:البقرةأ!اَلمُغتَدِينَيُحِمثلَااَلتَهَ

القتل:فىالإسرافعدممعفقظالعدوانلردالحرب.

عَليَبهغاَغتَدَىمَابِمِثلِعَليهِفَاَغتَدُوأعَلَيكُغاَغتَدَىفَمَنِ...)

تُققُو(وَلَاآيئَهِسَبيلِفِىوَأَننِقُوأ!آفُنقِينَمَعَاَللًهَأَنًوَأغلَمُؤ(اَليًهَوَآتًقُوأ

.،البقرةأ!!المُخسِنِينَيُحِبُاَيتَهَإِنوَأَخسِنُو(اَلغلُكَةِإِلَىبِأَتدِفيُ

والمقهورين:المستضعفينلنصرةالحرب.

وَألتِسَااَؤِ؟لِمِرروَالمُننَضمَنِبنَأللًهِسَيلِفِىثُبسنِلُونَلَالبموَمَا)

اَهلُهَااَلظًالِرِاَنقَريَةَفَذِ.مِقأَخرِتجنَارَبًنَاَيَقُوُلونَاَلَذِينَوَاَتوِنذَنِ

.75،النأء:أ!نَ!حيًرانكَلاًُمِنلًنَاوَاَتجعَلوَ-لالًاُنكَمِنلنًاوَاَتجعَل

مسبق:إعلانبدرنحربلا.
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لَااَيتَهَسَوَ%أِنَعَكَإلَئهِزفَاَنجِذخِيَانَةلَؤسٍمِنتَخَافَفًوَاِمًما)

،.OA:الأنفالأ!اَلْخَايَنِينَمجُ!ت

فىيسيرمعاويةكان9أنحدث،الإلهىالأمرلهذاوتطيقًا

فإذا،منهميدنواأنفأراد،أمدويينهمل!نهوكان،الرومأرض

أكبر!الله:يقولدابةعلىشيخفإذا.غزاهمالأمدانقضى

كانمن":قالاءترشاللهرسولإن.غدرالا،وفاء!أكبراللَّه

ينقضىحتىيشدهاولاعقدةيحلنفلا،عهدقومولننشه

ستكونبأنكاعلمهمأى)"سواءعلىإليهمينبذأو،أمدها

.")1(فرجعمعاويةذلكفبلغ-(علإهمحربا

يؤدونهمالعلىصلحاسمرقندعثمانبنسعيدفتحذلكوبعد

قتيبةبعدهتولىسعيدماتفلما.حمايتهممقابلالأموىللخليفة

يخطرهمأندون،عنوةسمرقندففتح،خراسانولايةمسلمابن

الأمرسمرقندأهلقَبِل.بالحرببوإيذانهمالسابقالعهدبنقض

سنةالعزيزعبدبنعمرإلىالخلافةآلتإذاحتى،مضضعلى

أنابوا،الحقونصرةالعدلمنبهاستهرماعنهوبلغهمهـ،99

عن.ضقلأ:حبانوأبنوالنسائىوالترمذىدادأبو:أخرجهالحديثهذا)1(

كثير.ابنتفسير
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.غدرمنقتيبةبهمفعلهمالهويضكوالخليفةيلقىوفداعنهم

سليمانإلىكتبثم،مظلمتهإلىواستمعالوفدالخليفةواستقبل

بالحقالقضاءإلىيدعوهكتاباسمرقندعلىعاملهالسرحأبىابن

حاضربنجُميعإلىالقضيةسليمانفأحال،الظلامةظكفى

شهودهمواستدعىتظلمهمإلىالقاضىاستمع.سمرقندقاضى

قتيبة،معالموقعةحضرالذىالجينرمنثمسمرقندأهلمنعليها

بلادهمبفتحفاجأهمبلعهدهمإليهمينفذلمقتيبةبأنفشهدوا

المجلجلحكمهأصدرف!نهالحقيقةالقاضىاستبانرعندما.عنوة

إخراجوكذلك،سمرقندمنالمسلمالجيشبإخراجقضىالذى

يخطرالوالىأسحوهناكأالفتجبعددخلوهاالذينالمسلمين

فأصدر،كاهلًاالحكمبتنسذالودفجاءه،ستررتهويالبالحليفه

بمغادرةالمدذِشالمسلمينوإلى،للرحيلبالاسعحدادالجيشإلىأمره

نصافوالاٍالعدلذلكبسببرجةفىالمدينةولمنما.سمرقند

الوالىإلىسمرقندأهلمنوفدجاء،بالعلىيخطرلمالذى

الحكمهذامملالقاضىيصدرأنيتصورونكانوامابأنهميعترف

امذلكوإزاء.بتنفيذه-الدولةرأس-الخليفةيأمرأنولأ

بإبقاءوالمطالبة،شكواهمعنتنازلهمعنالإعلانإلايسعهم
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عليه.هوهاعلىالحال

منكثيرإسلامفىسبباوملابساتهاالقضيةهذهكانتولقد

الحضارةمراكزكبرىمنذلكبعدغدتالتى،سمرقندأهل

الإسلامية.

طواعية،فتوحاتهعلىيتنازلجيشعنقبلمنالناسسمعهل

كماالدينفىمخالفيهجانبفىكانالذىوالعدلللحقأنتصارا

!؟المسلمالجيشهذافعل

المادية.القوةمواجهةفىالأخلاقيةوالقوةالحقانتصارأنه

ه!ء

فيها.الحياةتخريبأوالأرضفىالفساديحبلاالفه.

المحروقة.الأرضسعاسةتنفيذعنالإسلاميةالتعاليمتنهىرلذلك

ألذًوَلمحثْهِدُالذُيااَنحَيَوهِفِىقَوْلُمُيُفحثهَناَلنَاسِوَمِنَ)

أَلأَزضِفِىسَىَتَوَكًلَياذَا!أَتخِصَاسَأَلَذُوَهُوَقَلبهِءفِىمَاعَكَ

اَئفَسَادَ!مُجِ!ثلَاوَاَللًهُوَالشَئلالحَرْثَوَيُفلِفَفِيهَالِحُقسِدَ

جَهَغفَحَ!بُهبِاَفيثصاَئعِزَهُأَضَذَتهُألتَهَأَتًقِلَاُقِيلَوَإِذَا

.،البقرةأ!!اَنِمهَادُوَلبَاْلسَ

،تغفوالا":الجيودمقلأهراءالنبيينخاتموصيهَفكانت
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منعدوكلقيتوإذا.وليدأتقتلواولا،تمِّثلواولا،تغدرواولا

إليهاأجابوكفأيهن،خصالثلاثإحدىإلىفادعهمالمشركين

فاقبلأجابوكفإنالإسلامإلىادعهمثم.عنهموكفمنهمفاقبل

.")1(عنهموكفمنهم

لأسامة-الفهرسولخليفة-بكرأبىوصيةكانتوكذلك

النبيين:خاتممنتعلمهمما،وجيشهزيدابن

تنكلوالااتمئلِّواولا،تغدرواولا،تغلواولا،تخونوالا"

،أمرأةولا،كبيرأشيخاولا،صغيرًاطقلاتقتلواولا،(بالعدو

تقطعواولا،تحرقرهولا(أصلهمنتقطعوهلاانخلاتقغرواولا

لما!له.إلابعيراولابقرةولاشاةتذبحواولا،معمرةشجرة

رهبانا)الصوامعفىأنفسهمفرغواقدبأقوامتمرونوسوف

.(()2(لهأنفسهمفرغواومافدعوهم(يتعبدون

مسدهـ.أخرجه(0)

.21:162،الأثيرلابنوالكامل،31:213(الطرىتاريخ)2(
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غيرفيهمبماللجميعالأمنوتحقيقالأرضلحميرالإسلاميةالقوق.

المسلمين:

ئِنصيرِصكُروَلَزاَلذِينِفِىيُئئِلُوكُئملَتماَلًذِينَعَنِاَلئَةيخَقَئكلٌ)لَا

اِنَمَا!اَلمُقسِطِينَلمجمثاَيئَهَإنَإِلَهغوَتُفسِالوآتَبَزُوهُزأَندِيَزكِتُم

وَطهَرُوأدِيربِهغُمَنوَأخرَ!صاَلدِينِفِىئئَلُوكئُماَلًذِينَعَنِاَلحهُيَنهَئكُمُ

.!!اَلطاِئُونَهُمُفَأُؤلَيهكَيًؤَفئموَمَنتَوَئَؤهُنمأَنإخرَاجكُئمعَلَة

.،المشحنةأ

وَديَعصَحوَءُلَمُدِمَتيَصقبَغضَهُماَلئاسَاَلئَهِدَغوَلَؤلَا...)

اَيئَهُوَلنصُرَن!حِيراَلتَهَاَشمُفِعهَالُذْ!رُوَمَشَجِدُوَصهَلَؤَت

.،04:الحجأ!عَريزلَمًوِثَاَلئَهَتَ!7يَخمُؤٌمَن

اَدئَهِبَمَمَلمجتمَعَحَتًئفَأَجِزُهأشتَجَارَكَاَلمُشْركِينَفِنَأَصَد"وَإبئ)

.6،:ايوبةأ!يعَلَمُوتَلَا!ؤمبِأنهُتمدلِكَمَآنًهكل(ئلِغهُثُزَ

!*
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:الأسوىمعاملةقواعد.

الأسير.حالةتراعىبفديةأو،مقابلبلاالأسرىسراحإطلاق

صبيانمن15الأسيرتعليمالأسرىبعضفديةكانتوقد

ا!رربيمالفَهرسولدخلهامكةفتحويوم.والكتابةالقرأءةالمسلمين

أهلهاعنعفابلدماءفيهاترقلممقاتل50015منبجيش

."الطلقاءفأنتماذهبوا":لهموقااسجميغا

!ابموَلَؤذَلِلثأَؤزَارَفَااَطرثتَفحًحَئئفِدًاوَإِفَابَغدُمًابائَا)

!أمحمد:4،.بِبَغفىبَغضَحُمالتلُؤَاوَلَبهِنتِنهُغلَاَتَصَرَاَيلًهُ

البم:-يرضاهعملالأسبوإكوام.

إِنَمَا!وَأَسِيرًاويَتِيم!مِشكِين!خهءعَكَالظَعَامَوَيُطْعِمُونَ)

.(ألانانأ!!شُكوُرَاوَلَاجَزَلَهُمِبئُنرُلدلَاأللًهِصلوَتجهِنُطصُكزُ

هيم

المؤمنين:علىفرضالسلام.

وَلَاصاَفةاَفِم!فِىاَذخُلُوأءَأمَنُو(اَئَذِيفَيهأَئهَا)

فَإن!ئُبِدعَدُؤلَحُئمإنَهاَلسَمَيطَنِخُطُؤَتِتَتبِعُوأ

صيِزاَدئَهَأَنًفَاَغلَمُوَأاَتئنَتجَاَءَتحُمُمَابسدَشِنزَلَلْتُص

.،البقرةأ!!حَحِيصُ
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:السلامإلىحفامالواإنالأعداءمسالمةقبول.

اَلئ!مِغُهُوَإنَإُأَلئَةِعَلَىوَتَوكللَمَافَاخخلِلشَفمِجَنَوُأوإن)

اَتَذِىهُوَاَلمحهحَ!بَكَفَاتيَخْدَعُوكَأَنيُرِيدُوأوَإِن!اَتعَلِيمُ

.(ا!نفالأ.!!لَرلأَفُؤنِينَنِجَصْرِهِءأَلَذَكَ

ع!ع!

الحسنى:الفهأسماءمناسمالسلام.

هُوَوَاَلشًهَداَلغَتبِعنِرُهُوَإلَأإِلَهَلَاَاَئَذِىأدلَهُهُوَ)

اَلمَلِكُهوَإِلاإلَهَاَئَذِهـلَآاَللًهُهُوَ!آلزَحِيصُاَلرنَهَق

.(الحشرأ!!...اَتحَزِفياَلمُهَتمِنُاَئمُؤمِناَالتعَلَنمُاَئقُذُوسُ

هيء

الجنة:أسماءمناسمالسلامدار.

نُسعَقِيم!صِرَطِإكَيشًاَهُمَنوَنَهدِىاَلم!نَصدَارِإكَيَذعُوَ()وَاَلناَُ

وَلَاصئَةأقَتَروُجوهَهُتميَزهَقُوَلَاوَزِلَادَ!لمحسُمتَىأَخسَنوُ(لفَذِينَ

.أرون!(!!خَلَدُونَفِيهَاهُمْتجئةِأَضبُأؤُلَصكَ

.!يَحْمَلُونَكاَدؤُأبِمَاوَلِئهُصوَهُوَرَبِهِ!عِندَالئعَلَزِدَأرُلَمُئم)

.،127:الأنمامأ
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كَرِيما!.أَتج!إوَأَعَذَلَمُتمسَلَنميَلقَؤنَيُيَؤمَتَحيتُهُتم)

.،44:الأحزابأ

أذىعلىوالصبرالأرضفىالسلامب!ساعةمطالبالمسلم.

الآخرين:

ضَاطَبَهُمُاوَفيهَؤنااَلأَزضِكَلَيَمثونَاَئَذِدىاَلرًحْمَنِوَ!ادُ)

.،63:الفرقانأ!سَئماتَالُؤااَلْخ!ونَ

،السلام":كلماتمصدرهى((ملس":مادةفإنوأخيرا

نأبالذكررجد-!.إلخ...والتسليم،والسلامة،والإسلام

تزيدالذىواحدةمرةولاالقرآنفىتردلم"السيف":كلمة

كلمة.00775عنكلماته

المسلمينيينالقتالفىسقطوامنمجموعفإن،هذأمنوأكئر

كان-وسلمعليهاللهصلى-محمدالنبىحياةخلال،والكقار

كالاَتى؟
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لكفاراالمسلمون

79153ستطلاعاياسرا-

912865حربيةمعارك-

326009المجموع-

1226)1(=الجانبينلكلاالكلىألمجموع-

يومفىكعلشارلمانأنهنالمنصرونذكرهبماهذاولنقارن

المسيحية.إلىالتحولرفضواسكسونى0455واحد

دينأى:الهامالسؤالعنالحاسمةالإجابةيعظىهذاإن

؟الإسلامأمالمسيحية:بالسيفانتشر

مبادئ:مرضوعهادكتوراهرصالة:كاملالدينصلاحمحمددكتوراللوأء

أكاديمية.مقارنةدراعة-وألاسلاميةالتقليديةالحسكريةالمدارسلِننالحرب

القاهرة.الحلياالعسكريةناصر
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الختاموفى

فَسِيرُوافِىسُاَننٌقَئلِ!كُتممِنظًت)قَذ

عَقِبَةُكاَنَكيَففَاَنظُرُواأألأَزضِ

وَهُدًىلِّنَّاسِبيًالنهَذَا!المُكَذِّبِينَ

!!.لّلِمُتَّقِينَوَهَؤعِظَة

.،عمرانالأ

*عيم*
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فهرمس

ء،
0000000000000000000000000000000006اللهخليلإبراهيمحرب-اولا

0000،000000000000000000000000000000000000011اللهكليمموسىحروب-"دانيا

0000000000000000000000000000000071،،000000موسىخليفةيشوعحروب-"دالما

0000000000000000000000000000000000000000052الربمسيحشاولحروب-رابعا

0000000000000000000000000000000000000000022الربداودمسيححروب-خامسا

0000000000000000000000000000000000000000000052المسيحيةمْىوالسلامالحرب

00000000000000000000000003.............-..المسيحيةمْىالمشروعةالحرب

00000000000000000000023--...0000000...المسيحيةلنشرالسيفاستخدام

0000000000000000000000000000063-.0000....الإسلاممْىوالسلامالحرب

وفى

،ه،
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